
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ГР. СЛИВЕН 
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТИЧА”  

 

                         с. Тича, общ. Котел,  ул. «Г. Димитров» № 01; e-mail: dgsticha@uidp-sliven.com 

 

Вх. № ПО-09-150 

с.Тича, 22.08.2022 г. 

 

Утвърждавам на дата22.08.2022г. 

/,  */П/П/ 

Заличено обстоятелство на основание  

Регламент ЕС2016/679 и чл. 59 ЗЗЛД  

ИНЖ. КРАСИМИР НИКОЛОВ 

НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ 

„ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТИЧА“  

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 № 2 

 Днес, 22.08.2022 г. в ТП „ДГС Тича” на основание чл. 35, ал. 8 от Наредбата за 

условията и реда за възлагане на дейности в горските територии - държавна и общинска 

собственост и ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях 

/НАРЕДБАТА/, се събра комисия, определена със Заповед РД-10-67/22.08.2022г. на 

Директора на ТП "ДГС Тича", в състав:  

 

Комисия в състав: 

Председател: Мария Григорова – правоспособен юрист на ТП „ ДГС Тича”; 

1. Ренета Скендерска  – гл. счетоводител в ТП „ ДГС Тича”; 

2. Хюрджан Шабанова – пом. лесничей  в ТП „ ДГС Тича”; 

 

 

се събра на заседание в 10:00 часа в административната сграда на ТП „ ДГС Тича” в с. 

Тича, ул. „Георги Димитров” № 1, за проверка редовността и съответствието на 

представените документи по чл. 35, ал. 5 от Наредбата. Действията на комисията се 

осъществяват във връзка с определяне на изпълнител- заповед за класиране № РД-10- 

14/ 11.02.2022 г., след проведен „ОТКРИТ КОНКУРС” с предмет: „Сеч, извоз, 

рампиране, на дървесина до временни складове на територията на ТП ДГС Тича 

от обект № 2212”   включена в годишния план за ползване за 2022 г. , включващ 

отдели/  подотдели:/ 178 „г“, 179 „м“, 180 „з,и“ общо количество: 1282 пл.м3, начална 

цена: 42768,00. /четиридесет и две хиляди седемстотин шестдесет и осем лева и 00 ст./ 

без ДДС и 2138,40 лв./две хиляди сто тридесет и осем лева и 0,40 ст./ гаранция за 

участие и срок за изпълнение: 31.12.2022 г. 

 



Комисията пристъпи към разглеждане на представените на 19.08.2022 г.с вх.№ ПО-09-

148 документи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: „АЛТЕЯ” ООД, ЕИК 835041947, със седалище и 

адрес на управление: гр. Омуртаг, Община Омуртаг, ул. „Омуртаг”№ 1 вписано в 

търговския регистър към Агенция по вписвания, представлявано от Хасан Ешрефов 

Хасанов – управител и с предложена  цена в размер на – 32000,00. /тридесет и две 

хиляди лева и 00 ст./ без ДДС. 

 

Преди разглеждане на допълнително представените документи, комисията извърши 

следните действия:  

извърши служебна проверка в „ЮИДП“ ДП, относно непогасени задължения към 

„Югоизточно държавно предприятие” ДП гр. Сливен и неговите териториални 

поделения; Установи се, че дружеството няма задължения- Удостоверение за липса на 

задължения от „ЮИДП” ДП Сливен с регистрационен индекс Вх. № ФСД-23-575 от 

17.08.2022 г.; 

Предвид горното, се премина към разглеждане на изискуемите от Възложителя 

допълнително представени заверени копия на документи в срока по чл. 23, ал. 6 от 

Наредбата, които са със следното съдържание: 

1. Удостоверение за липса на задължения от НАП – с 

изх.№250202200160429/18.08.2022г. 

2. Свидетелство за съдимост на Хасан Ешрефов Хасанов  в качеството на  собственик и 

управляващ с регистрационен индекс индекс № 558 от 07.07.2022 г. издадено от РС 

Омуртаг. 

3. Гаранция за изпълнение в размер на - 5 % от достигнатата стойност на обект №2212: 

Гаранцията за участие в размер на описаният обект  служи за пълно изпълнение на 

задължението за внасяне на гаранция за изпълнение в размер за същия, като в 

деловодството на стопанството се представя и заявление за трансформация на 

гаранцията. Заявление за трансформация с Вх.№ ФСД-23-74/17.08.2022г. 

4. Справка актуално състояние на всички действащи трудови договори. 

4.1 Заверени копия на свидетелства за правоспособност за работа с „преносима и 

стационарна земеделска и горска техника“ – категория „Тпс“, съгласно чл. 13, ал. 4, т. 5 

от ЗРКЗГТ във връзка с чл. 230, ал. 3 от ЗГ, доказващ правоспособността на 

работниците. 

4.2. Заверени копия на свидетелство за правоспособност за работа със „специализирана 

и специална самоходна горска техника“- категория „Твк-г“  

5. Заверени копия на талони на 5 бр., ведно със заверени копия на талон за технически 

преглед. 

6. Инвентарна книга на фирма „АЛТЕЯ“ ООД, за налична техника към дата 

31.07.2022г. 

8. Удостоверение за декларирани данни с изх.№250192203398124/18.08.2022г. 

След извършена подробна проверка на приложените документи, комисията взе 

единодушно следното  



 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1: 

Допълнително представените документите от класирания на първо място участник и 

обявен за изпълнител на дейностите по добива и транспорта на дървесината от обект 

№2212 са редовно представени в срок. Комисията констатира, че посочените 

документи отговарят на условията на Възложителя. Комисията установи, че са 

представени всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническа 

и кадрова обезпеченост, които са декларирани. Предвид установеното от комисията по 

протокола от 19.08.2022 г. и удостоверените в настоящия протокол обективни факти и 

обстоятелства, анализи и изводи от настоящото заседание, комисията взе единодушно 

следното 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2: 

Комисията счита, че, „АЛТЕЯ” ООД, ЕИК 835041947, със седалище и адрес на 

управление: гр. Омуртаг, Община Омуртаг, ул. „Омуртаг”№ 1 вписано в търговския 

регистър към Агенция по вписвания, представлявано от Хасан Ешрефов Хасанов – 

управител. „Сеч, извоз, разкройване, рампиране до временни складове на територията 

на ТП ''ДГС Тича'' от обект № 2212 – предмет на процедурата, за което органът открил 

търга може да премине към сключването на договор 

С гореизложеното работата на комисията приключи. 

Настоящият протокол се състави в един (2) екземпляра, в изпълнение на правното 

предписание на чл. 22, ал. 19 от Наредбата, състои се от три (3) страници и се подписа 

от членовете на комисията.  

Няма член на комисията изразил особено мнение или направил самоотвод.  

Протоколът се съхранява в ТП "ДГС Тича", и неразделна част от него са всички 

приложени документи към офертата на участника, както и декларациите на членовете 

на комисията. Протоколът подлежи на утвърждаване от възложителя в три (3) дневен 

срок от получаването му, съгласно чл. 35, ал. 8, изречение второ от Наредба по чл. 95, 

ал. 1 от ЗГ. 

 Настоящият протокол се публикува на интернет страницата на стопанството, 

съответно към електронната преписка на тръжната процедура  

Протоколът се публикува под формата на електронен документ, съгласно чл. 9 „б“, ал. 

1 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ, при спазване на разпоредбите на чл. 9 „б“, ал. 3 от 

същата наредба, във връзка с чл. 59 от ЗЗЛД. 

КОМИСИЯ:  

Председател:   

Мария Григорова: */П/ 

Заличено обстоятелство на основание  

Регламент ЕС2016/679 и чл. 59 ЗЗЛД  

 



Членове: 

Ренета Скендерска: */П/ 

Заличено обстоятелство на основание  

Регламент ЕС2016/679 и чл. 59 ЗЗЛД  

 

 

Хюрджан Шабанова: */П/ 

Заличено обстоятелство на основание  

Регламент ЕС2016/679 и чл. 59 ЗЗЛД  

 

 

 


